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Agitaţia, sindicali — căci mişcare n-o putem nu- 
. şti — dîn această primăvară ne duce spre câteva 
concluzii care simt şi morala fabulei. Prima şi cea 
mai la îndemână ar fi aceea că românul s-a sătu- 
ra t de greve şi manifestări stradale. Acceptând de 

. voie, de nevoie, că drumul spre redresarea economică 
nu poate evita actuala curbă de sacrificiu şi sperând 
că e ultima, el vrea măcar să lucreze şi să câştige 
cât poate câştiga în acest moment. Şl lucrurile au 
început chiar să se mişte, după cum o atestă produc* 
tivita tea te  creştere a ultimilor luni. Lumea se pare 
că începe să înţeleagă te sfârşit că unde nu e pro* 
ducţie, nu poate fl nimic şi că, in această situaţie, o 
grevă, şi încă „generală”, ar duce la un dezastru to
tal Inclusiv te planul relaţiilor externe, care a« prins 
a  se redresa substanţial. Şi atunci, în duda zecilor 
de mii de semnături pe care le fluturau liderii, lu
mea a rămas pe loc, n-a „marşat". cum zice fran
ţuzul, N-a marşat şl din alt m otiv: pentru că a in
tu it cu aed  bun simţ comun, atât de dispreţuit de 
viziunea elitSstă, a simţit că ideea prezumtivei gre
ve, agitată te  prealabil ca un bau-bau menit să „spa
rte guvemoiu", nu e  nicidecum o idee de sorginte 
sindicală, d  curat politică. Ceea ce opoziţia s-a şi 
grăbit să dovedească prin acea declaraţie incitatoare, 
slobozită exact în momentul cel mai critic, doar*

CONTRAPUNCT MORALA FABULEI
doar s-or împlini profeţiile dlui Coposu cum că Gu
vernul va cădea în maL Dar dl Coposu — pentru al 
cărui trecut de cumplită suferinţă am un? nesfârşit 
respect — e un profet cam faiitast. Guvernul ri-a 
căzut pentru că naţia, deşi il înjură pe la cozi, şi-l 
simte mal aproape decât pe liderii sindicali, al căror 
vedetism îl detestă, ale căror ifose dictatoriale îi 
repugnă şi ale c â rd  cote de popularitate, niciodată 
prea înalte, sunt tatr-o vertiginoasă cădere. Guver
nul, cu toate sacrificiile pe care le impune, reprezin
tă  măcar garanţia stabilităţii politice, echivalentă a- 
cum cu senzaţia pământului ferm sub picioare, du
pă îndelungă rătăcire pe mări furtunoase: insula 
pe care am apucat nu e un paradis, dar e o insulă 
în care, dacă ai pace, punând umărul, se poate speri 
binele. Deci naţia a cam înţeles de unde bate vân
tul şi cum devine cazul. Şl apoi. Guvernul n-a că
zut fiindcă, după experienţa ultimei mineriade, nici 
un guvern nu va mal putea fi luat prin surprindere 
şi dat peste cap prin acţiuni în forţă şi lovituri sub 
centură. Dl Văciroiu, fiţi siguri, a prevăzut recen
tele agitaţii şi îşi luase măsurile sale. S-a văzut din

felul cum duce tratai., 
după un program dinainte gândit," 
nici enervat, nici intimidat. Ba la un momenf 
chiar a  interzis transmisia diredtă (slavă Domnului1), 
m&£vmd că, ştitedu-se „ta direct", liderii te  dedau 
la shotv-uri populiste. Asta nu înseamnă insă că dî 
Văcăroiu ne-a convins în toate. Nu credem bunăoară 
nici în ruptul capului că mult dezbătutele compen
sări ne apără sută la sută de explozia preţurilor. Tea
mă mt-e că nu ne apără nici în proporţie de 50 la 
sută. După cum optimismul afişat de dl prim-mlnis- 
tru ne apare mai curând un mod de a  brava mo
mentul critic. I-ar şedea mai bine, cu o vorbă care 
se poartă acum, „un optimism prudent". Oricum în
să, se pare că „populaţia" se simte mai în siguranţă 
ştiindu-se în grija dlui Văcăroiu, decât sub ţirea  
imperativa purtare de interese a dlor Mltrea şi Cier. 
bea. Pentru a apuca însă pe panta suitoare pe oare 
o întrevede atât de clar premierul nostru, dânsul are 
nevoie nu numai de încrederea naţiunii, ci şi de de
finitivarea sistemului legislativ. Singura dată când 
am perceput în glasul d-sale un accent exasperat şi 
implorator a fost atunci când a spus că are nevoie 
Urgentă de legi. Auzi-va oare Parlamentul ?
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Civilizai şi nepoluant
Societatea comercială 

„Omnia Service" S.R.L. a 
deschis zilele trecute ta 
Deva, vizavi de Şcoala 
generală nr. 3, în aripa cu 
intrarea prin strada Cuza 
Vodă a  clădirii te  care 
se află Bankpost, o sec
ţie ultramodernă de cură
ţat chimic a obiectelor ves- 
timentare. Parcă atunci 
când întâlneşti asemenea 
iniţiative organizatoare de 
activităţi productive sau 
prestatoare de servicii te 
sectorul privat îţi mai 
creşte inima, căci cu co
mercianţi de tot soiul ne-a 
umplut privatizarea.

Serviciul pe care S.G. 
Omnia Service S.R.L. II 
pune la dispoziţia popu
laţiei din Deva — şi nu 
numai .— este unul civili
zat, cu o notă de distincţie. 
Dar ceea ce este mai im
portant, utilajele folosite 
în acest scop — de fabri
caţie italiană, din ultima 
generaţie în materie —- re
duc la zero price formă de 
poluare. Substanţele chi
mice folosite se autofil- 
trează şi recircuitează, ne- 
fiind nevoie de schimbarea

*-*—*—*—*-

lor decât o dată la zece 
ani. Este nevoie de îm
prospătarea periodică a 
compoziţiei.

L-am Întrebat pe dl in
giner Dan Pompiliu Su- 
ciu, asociatul principat al 
societăţii:

— Dte inginer, te  afara 
acestei activităţi ce altele 
mai desfăşoară societatea 
dv?

— Construcţii, proiectare, 
achiziţii, prelucrare Şl co
mercializare de came şl 
preparate din  came.

— Intenţii de Viitor ?
— Crearea unei activităţi 

de service auto pentru ma
şini de import şi bineânţe- 
les la curăţătoria chimică 
să facem prestaţii de spă
lat — călcat lenjerie de 
tot feluL

— Câte locuri de muncă 
stabile a creat societatea 
dv, domnule inginer ?

— Deocamdată patru, 
plus locuri pentru activi
tatea sezonieră In con
strucţii, după volumul co
menzilor.

ION CIOCLEI

W a  p e  z i .
— Ştii că există câini mai deştepţi de

cât stăpânii lor ?
-N u - m i  spui nici o noutate î Chiar eu 

am avut unul...

„Cuvântul liber" 

va aşteaptă
PROPUNERE

O  veche şi statornică ci
titoare a ziarului nostru, 
care locuieşte in cartierul 
„Dacia" din Deva, ne-a 
telefonat recent la redac
ţie şi ne-a spus: „Ştiu că 
fabrica de pâine din Deva 
produce şi pâine fără sare, 
dar acest sortiment se
poate procura numai la
unitatea de desfacere din 
incinta susnumitei unităţi. 
Propunerea mea este să se 
adtică astfel de pâine, cel 
puţin de două ori pe săp
tămână, şi la celelalte cen
tre de vânzare dte mu
nicipiu". Am notat propu
nerea cititoarei „Cuvântu
lui liber", pe care o con
siderăm îndreptăţită şi o 
susţinem aducând-o pe a- 
ceastă cale la cunoştinţa 
celor chemaţi să o rezolve. 
(Tr. B.)

Abandonaţi de
Intre Ana Maria Corne

lia şi Neluţu Florin nu 
s-ar putea stabili nici o 
apropiere, dacă n-ar avea 
în comun acelaşi tip de 
mame, dezinteresate de 
propriile progenituri.

Ana Maria e tacă mi
cuţă, născută în 5 februa
rie a.C. A fost abandonată 
de mamă în maternitatea 
din Deva. Ceea ce intrigă 
în cazul ei este faptul că 
mama. Adriana Pîrva, este 
asistentă medicală la Spi
talul Zam. Din fişa de ob
servaţie a mieuţei mai re
zultă că are o malforma
ţie cardiacă congenitală. 
Asta să fie motivul pentru 
care un cadru medical îşi 
abandonează copilul? Sau 
faptul că nu este căsăto
rită cu tatăl fetiţei ? Nu 
era mai simplu să n-o 
aducă pe lume ? Iar dacă

Desen de C-TIN GAVRILA

a făcut-o, nu simte nici o 
responsabilitate (dacă nu 
dragoste ?) pentru fiinţa 
plăpândă care a avut ghi
nionul să fie bolnavă ?

Băieţelul Neluţu Florin 
Pivodă este mai mărişor, 
are 4 ani. Şi, aşa cum 
spuneam, a avut neşansa 
aceluiaşi tip de mamă. 
L-â abandonat când era 
foarte mic şi până la a- 
ceastă vârstă a crescut la 
Casa de copii preşcolari 
Suceava. Mama i-a rămas 
undeva prin Moldova, deşi 
mai de mult locuia la Po- 
joga (Zam). A fost „expe
diat" de la Suceava la 
Centrul de primire minori 
Deva, pentru că are tatăl 
şi bunicii în judeţ (tatăl 
e din Veţel, după cum re
iese din actele copilului). 
Când a sosit Ia Deva pă
rea sălbatic. în numai 
câteva zile însă Neluţu 
s-a acomodat, s-a împrie
tenit cu personalul cen
trului şi e bucuros sâ facă 
noi cunoştinţe. Deşi foarte 
vioi, nu poţi lega cu el 
un dialog coerent, pentru 
că probabil nimeni n-a 
avut timpul şi răbdarea 
să-l înveţe să vorbească.

Doi copii, două suflete 
nevinovate, care n-au ce
rut să se nască. Pentru ce 
au fost condamnaţi la cea 
mai grea pedeapsă pe care 
o poate suporta un om : 
absenţa căldurii şi grijii 
materne ? Şi culmea, chiar 
de către cele care ar fi 
trebuit să răspundă la 
dulcele- apelativ „mamă" !

VIORICA ROMAN

0  MULŢUMIRI. Dl Mihai Go
lea, din Timişoara, s-a prezen
tat la redacţie, rugându-ne să 
facem publice mulţumirile sale 
adresate prefectului judeţului 
nostru, dl big. Georgel Răican, 
pentru solicitudinea ce a dove
dit-o în rezolvarea problemei 
referitoare la punerea în pose
sie a pământului ce i şe cuvine 
dnei Treja Cean (mătuşa dlui 
M.G., imobilizată la pat), din satul 
Rişculiţa. Spunându-ne că rar 
i-a fost dat sâ întâlnească ase
menea oameni, dl M.G, doreşte

ca la fel să procedeze şi prima
rul comunei Baia de Criş. (N.T.)

© O „CARTE" DE VIZITA 
PERFECTA. Magazinul de pre
zentare şi desfacere „Electroni
ca" din Deva, aparţinând socie
tăţii comerciale cu acelaşi nu
me din Capitală, funcţionează în 
municipiu de circa un an. Do-. 
tat cu mobilier adecvat, orna
mentat cu flori şl plante deco
rative, spaţiul de desfacere este 
o adevărată carte de vizită a 
societăţii patronatoare. (E.S.)

0  PORUMB INFESTAT. Cul
tivatorii de porumb care s-au 
aprovizionat cu sămânţă de po
rumb din alte Judeţe, din gru
pele 8250, 8539, 4303, simt ru
gaţi să ia legătura cu Inspecto

ratul judeţean de protecţia plan
telor şi carantină fitosanitară 
Deva, tn vederea urmăririi şi 
întoarcerii- culturii, fiind sămân
ţă infestată. Rugăm apelaţi la 
telefonul 616147. (N.T.)

0  NICI UN ABONAT RES
TANT. După cum ne spunea 
dna Maria Todoroiu, şefa Ofi
ciului poştal din Bretea Româ
nă, în comună exită 406 televi
zoare şi 270 de aparate de ra-, 
dio, dar de 10 ani nu există mă
car un cetăţean restant cu pla
ta abonamentelor pentru aces
te servicii moderne. (D.G.)

© REPUNERE ÎN CIRCULA
ŢIE. începând de sâmbătă, 15 
mai a.e., S.G. „Coratrans" Deva 
repune în circulaţie, pe toată

durata sezonului estival, cursa 
auto Deva — Geoagiu-Băi, cu 
plecare din autogara Deva la 
ora 8 şi din Geoagiu-Băi la ora 
18. (I.C.)

© PENTRU HANDICAPAŢI. 
Clubul „Fidelius", din Deva, fa
ce o nouă invitaţie celor care 
doresc să ia parte la Expoziţia 
chinologică republicană, ce se 
va organiza în data de 22 mai 
a.c. la stadionul „Cetate". Per
soanele handicapate care vor să 
urmărească acest interesant spec
tacol cu câini, pisici, peşti, po
rumbei şi păsări exotice, pot 
ridica taloanele de intrare gra
tuită de la sediul clubului, din 
str. G. Bariţiu, nr. 5, zilnic‘în
tre orele 18—20. (D.G.)

•  LOS ANGELES (Uom- 
pres). — Deşi înfiinţată de 
curând, „SORA" — Socie
tatea Româno-Americană 
din Los Angeles —. a a* 
tras atenţia comunităţii 
româneşti din California, 
dar şi de pe coasta de est 
a Statelor Unite, ttnde va 
lua fiinţă în curând o fi
lială, după cea din Arizo- 
na. se arată intr-un fax 
primit de Rompres.

La Clubul de Duminică 
al „SORE1" din pitoreasca 
localitate Santa Monica, 
un public numeros a ve
nit pentru a comenta di
feritele evenimente de ac
tualitate, privite din punct 
de vedere românesc.

Aristide Buhoiu, co-di
rectorul Societăţii Romă- 
no-Americane, a criticat 
ferm poziţia adoptată re
cent de actriţa Jessica Lon- 
ge, care a cerut Congre
sului S.U.A. să condiţione
ze acordarea Clauzei As 
rezolvarea situaţiei din or
felinatele româneşti, si
tuaţie prezentată trun
chiat, care nu oferă ima
ginea exactă a ţării, de 
unele canale de televiziu
ne din America, Acţiunea 
pare deosebit de . suspectă, 
după demersurile cunos
cute din toamnă, ale con
gresmanului Tom Lan- 
tos, care invoca la vremea 
aceea o aşa-zisă lipsă de 
drepturi a minorităţilor şi 
o imaginară persecuţie re-

„Ne aflăm în faţa unei 
bătălii emoţionale" — a 
conchis şi scriitorul Petra 
Popescu, care a cerut ro» 
mânilor-anterieani să tacă 
toate eforturile pentru a 
informa Congresul şi opi
nia publică asupra aces
tei chestiuni, de care se 
abuzează atât de mult în 
ultima vreme.

Un alt invitat al serii, 
matematicianul şi viitoro
logul Mihai Botez, a schi
ţat situaţia de azi a Ro
mâniei, proiectând-o ■ în 
viitor, cerând românilor 
din străinătate să înţelea
gă mai bine faza dificilă 
pe care o traversează Ro
mânia şi să acţioneze în 
ajutorul ei.

Au mai luat cuvântul şi 
alţi vorbitori, între care 
profesori universitari a- 
mericani, prezentaţi do 
dl George Lascu, cel de ai 
doilea co-direetor al So
cietăţii. Di Mihai Bujor 
Sion, reprezentantul Am- 
'basadei României de la 
Washington, a purtat dis
cuţii cu oamenii, de afaceri 
interesaţi în relaţii comer
ciale cu România.



— Cp 28 de autobuze ac
tive la Deva, cu' 14 la Brad 
şi 11 la Orăştie încercăm 
să satisfacem în fiecare zi 
cerinţele de călătorie ale 
cetăţenilor din Deva, Brad, 
Orăştie, din localităţile din 
împrejurimi — ne spunea 
la începutul discuţiei noas
tre dl ing. IOAN ROMAN, 
directorul Regiei Autono
me de Transport Persoane 
din Deva.

— Câte trasee acoperiţi ?
— Câte solicită călăto

rii. Cele de fiecare zi, 
convenţiile pentru nave
tişti şi elevi, pentru sta
ţiunile balneoclimaterice de 
la Geoagiu-Băi, Vaţa-Băi 
şi altele.

— De fapt, concret, un
de ajung autobuzele RATP 
Deva ?

— l a  Dobra, Ilia, Leş- 
nic, i Gura barza, Costeşti 
Geoagiu, Romos... Se înţe
lege că în primul rând la 
Deva, Simeria.

mmm m m m m  m m ^ m  m m m m  0  m m m  0  m m m  0  m

—  — Deci un transport ur
ban şi suburban...

— Aşa cum ziceţi. Şi ne 
vom extinde. Pentru că a- 
vem o singură dorinţă : să 
servim cât mai bine oa
menii, pe toţi cei care a- 
pelează la serviciile... au
tobuzelor noastre.

— Stimate dle director 
Ioan Roman, primim la 
redacţie foarte multe seri-, 
sori, telefoane etc„ prin 
care mai cu seamă pensio
nari, handicapaţi, veterani 
de război etc. ne întreabă 
care sunt gratuităţile de 
care se bucură sau ar tre
bui să se bucure dumnea
lor, în transportul în co
mun local.

— Bine că m-aţi între
bat. Să le spunem public 
tuturor călătorilor noştri 
care este situaţia r costul 
unei călătorii este de 50 
de lei. Pe distanţa 1—5 km. 
Până la 40 km. biletul cos
tă 215 lei.

— Abonamentele ?

wm 0  m m m  0  m m m  0  m m m  0  m m m  0  m m m ţm  m »

— Valoarea unui. abo
nament lunar, în transpor
tul urban, este de 2100 lei, 
ceea ce înseamnă o redu
cere de peste 30 la sută 
faţă de valoarea biletelor 
cumpărate zilnic. Iar în 
plus abonamentul asigură 
un număr nelimitat de că
lătorii.

— V-am întrebat, dle 
director Ioan Roman, cine 
beneficiază de gratuităţi 
Pe autobuzele firmei pe 
care o conduceţi ?

— Pe bază de legitimaţii 
corect şi legal înregistra
te pe autobuzele RATP De
va beneficiază de gratuităţi 
veteranii de război, handi
capaţii de gradul I şi II, 
copiii urmaşi ai eroilor 
morţi în Revoluţia din de
cembrie 1989, foştii depor
taţi în... fosta U.R.S.S. Re
pet şi subliniez : să vină 
la noi cu acte doveditoare. 
Noi le eliberăm documen
tele de călătorie de care au 
trebuinţă.

Gh.I. NEGREA

E greu ca în această pe
rioadă să ceri instituţiilor 
de cultură să facă activi
tate culturală de calitate, 
întrucât dificultăţile sunt 
extrem de mari. Ne gândim 
la lipsa banilor, dar şi la 
gradul scăzut de receptivi
tate al publicului poten
ţial. Ş i . mai dificil este 
însă să pretinzi ca aspec
tul educaţional să fie a- 
dus în prim-plan, cu toa
te că se simte o nevoie a- 
cută de informaţie, se în
registrează abateri de com
portament. Şi totuşi, edu
caţia trebuie să constituie, 
în momentul de faţă, prin
cipala preocupare a insti
tuţiilor de cultură, de la 
care nu trebuie să se aba
tă nici o clipă.

Este meritorie în acest 
sens strădania Clubului „Si- 
derurgistul" din Hunedoa
ra de a extinde cursurile 
Universităţii Populare ca
re cuprinde 24 grupe pe 
17 specializări. Informa

ţiile pe câre le primesc ti
nerii şi vârstnicii urmând 
aceste cercuri, influenţele 
educative de care benefi
ciază sunt evidente. Pen
tru a veni în întâmpinarea 
oamenilor, conducerea clu
bului n-a mărit încă tari
fele de înscriere, amânând 
acest lucru pentru la toam
nă, în noul an universitar. 
Funcţionează, în momen
tul de faţă, cercuri de 
stenodactilografie, conta
bilitate, depanare Radio. 
TV, limba germană (2 gru
pe), limba engleză, croito
rie, gimnastică aerobică, 
pian, dans de societate, dans 
modern, rapp danceş.a. A- 
proape 500 cursanţi frec
ventează aceste cercuri, 
ceea ce trebuie să recu
noaştem e un lucru mai 
mult decât meritoriu.
Este tot atât de adevărat 
că şi lectorii cursurilor de 
la Universitatea Populară 
au un cuvânt de spus în 
atragerea cursanţilor prin 
cunoştinţele şi experienţa

pe care le-au acumulat, 
prin modul în care ştiu 
să lucreze cu oamenii, tac. 
tul pedagogic de care dis
pun, Amintim pentru re
zultatele obţinute lectorii 
Ioana Motoc, Maria Baciu, 
Elena Munteanu, Valeria 
Marcu, Ioan Popa şi Ele
na Franhofer, ultimii doi 
cu peste 25 de ani de când 
predau cursuri. Ei se ală
tură Lenuţa Popovici, Er- 
nest Kirscher, Kurt Ko- 
vacs, Luminiţa Ionaş, Ioan 
Oprea, Olimpia Popa, Ma
riana Toma, Alexandru Za- 
haria, Ecaterina Bocănete, 
Cristian Coman, Dana Mu- 
reşan, Valentin Ileş, Lu
miniţa Pascariu, Cristian 
Golomboş, Florin Mun
tean. „Totul se face cu 
efort, ne spunea dl Tibe- 
riu Ilincea, directorul clu
bului, dar merită acest e- 
fort, pentru educaţia oa
menilor".

MINEE BODEA

j D r a g o s te  în c ă tu şa tă  i
|  El este un băiat bine făcut, brunet, cu ochi ne- I 
J gri ca tăciunele. Ea — o fiinţă subţirică, cu chip o- J 
|  val ş i ochi de culoarea cerului în dimineţile senine |  
I de vară.

Stăteau pe nişte bănci rudimentare, el mai î n . 
f faţă, ea în spatele lui şi distanţa dintre ei nu era |  
'  m ai mare de doi metri. Dacă întindeau mâna unul J 
I către celălalt îşi puteau atinge degetele. Nu le în- |  
« tindeau insă. *
{ Ea stătea aproape tot timpul cu capul in pământ, I 
J dar din două in două minute îşi ridica privirile şi ;

Iie trimitea spre el. Simţindu-le parcă, el îşi întorcea j 
capul şl i le prindea. Se priveau preţ de multe clipe J 
î  fără să clipească. Cine ştie câte mesaje îşi transmi- j 

I tean pe această cale ? Buzele amândurora tremurau |  
* în această vreme, vrând cu ardoare parcă să spună J 
I ceva. Ce anume ? Fireşte, vorbe de iubire căci sunt |  
! la vârsta când inima şi firea se aprind, când fiinţele * 
|  se cheamă căutându-şi perechea, în  alte condiţii de- I 
J cât cele în care se găseau acum, fără îndoială s-ar fi prins J

»de mâini, s-ar fi privit neîntrerupt şi ar fi rostit unul 1 

către altul cuvinte de iubire. Condiţiile in care se J 
I aflau insă nu le permiteau aşa ceva. Se găseau în j 

|  boxa sălii de judecată a Tribunalului judeţean, im- I 
* brăcaţi în haine vărgate fiindcă săvârşiseră împreu- * 
I nă fapte ce contravin legii. Dragostea ce-i leagă le | 
* va călăuzi, poate, paşii — după ce-şi vor ispăşi pe- .

tdeapsa — pe drumul cel bun. Dacă vor vrea asta, I 
Dumnezeu ii va ajuta. TRAIAN BONDOR ‘

De câţiva ani, de când 
s-au terminat câteva an
sambluri de locuinţe cu 
spaţii comerciale şi de 
servicii la parter în zona 
centrală a oraşului, locui
torii Simeriei tot speră că 
va căpăta un contur şi 
spaţiul destinat probabil 
unui scuar. A trecut un 
an, al doilea şi chiar al

treilea, a venit anotimpul 
primenirii generale, dar 
pe locul amintit continuă 
să „troneze" nişte „caze
mate" despre al căror, rost 
nu ştie nimeni nimic. Bă-
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Aflăm ii la poliţie
•  Unul reţinut, al

tul dispărut. Acţiu
nea s-a petrecut la 
barul „Diana" din Că- 
lan, unde lăcătuş So
rin Alexandru (12 ani, 
din localitate) şi Lin
gurar Sorin (17 ani, din 
Lupeni) au făcut o 
spargere. Răufăcătorii 
au încercat să dispară 
dar, după focurile 
de armă trase în aer 
de către ofiţerul de 
poliţie, L.S.A. a fost 
prins şi reţinut, iar 
L.P.S. este urmărit 
pentru a răspunde în 
faţa legii.

•  Amendă şi con
fiscare. Deoarece vin
dea diferite mărfuri 
aduse în Hunedoara 
din Turcia fără a po
seda autorizaţie, lui

Adrian Noti (60 de 
ani, din Cristur, anga
jat la „Macon” Bâr- 
cea) i s-a aplicat o 
amendă de 60 000 lei 
şi i s-au confiscat ar
ticole de îmbrăcăminte 
în valoare de 110 000 
lei. Se vor învăţa oa
re minte toţi cei ten
taţi să procedeze la 
fel?

•  Dosar penal. Ini
ţial, furtul de cablu 
din cupru de la E.M. 
Valea de Brazi avea 
autori necunoscuţi. Cu 
perseverenţă a fost 
găsit însă făptaşul. El 
se numeşte Cristian 
Vasile Popescu. Are 
20 de azii şi acum < 
se întocmeşte un do
sar penal.
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ACELAŞI „PEISAJ" 
DEZOLANT...

lăriile au crescut, ajun
gând la înălţimea zidurilor, 
şi turme de câini vagabonzi 
şi-au găsit adăpost de noap
te în mijlocul lor. ‘ Cât 
despre „odihna" locatari
lor din blocurile vecine şi 
despre drumul de fiecare

dimineaţă al copiilor spre 
şcoală, speriaţi de haite, 
ce să mai vorbim 7 Cel 
puţin dacă s-ar fi semănat 
o mână de iarbă — spu
nea un simerian. Dar pe 
cei de la cons '/ il local 
nu-i interesează. Vorba a- 
ceea „luna trece, leafa 
merge, noi cu drag mun
cim..." (E.S.)

Prom isiuni.
In comuna Topliţa oa

menii au două surse de câş. 
tig — foarte mulţi lucrea
ză in marele centru si
derurgic din Hunedoara sau 
în minele de la Teliuc, dar 
sunt şi vrednici crescători 
de animale, veniturile lor 
fiind destul de importan
te. Aşa se explică faptul 
— ca să luăm numai un 
exemplu — că aproape nu 
există casă fără antenă de 
televiziune pe acoperiş. 
Dintr-un calcul aproxima
tiv rezultă că în comună 
există circa 300 de televi
zoare, iar numărul acesto
ra este în continuă creşte
re. Iată un lucru bun.

Rău este însă că pose-

. promisiuni
sorii de televizoare din 
Dăbâca şi Hăşdău — cele 
mai mari sate ale comu
nei — realizează recepţia 
programului I al postului 
naţional de televiziune în 
condiţii precare.

Consiliul local, personal 
dl primar Aurel Alic, de
pun strădanii pentru a se 
rezolva această problemă. 
Practic ar fi necesare două 
microrelee în Dăbâca şi 
Hăşdău. S-a intervenit la 
Consiliul judeţean şi la 
Prefectură şi s-au primit 
de peste tot promisiuni. Să 
sperăm că promisiunile se 
vor transforma în realitate. 
(Tr.B.)

Şi liliacul a-nîlorit din nou
Şi din nou iubitorii naturii (aşa se consideră e i !) 

au devastat tufele de liliac de pe Cetatea Devei. N-ar 
fi o crinţă dacă ar lua un fir, dacă l-ar tăia sau rupe 
frumos. Din păcate tulpinile, după trecerea unor astfel 
de iubitori ai naturii, rămân spintecate, de parcă ar fi 
fost atacate de vandali.

Natura se reface greu după ce e astfel prădată. Dar 
se mai-reface. Ceea ce pare insă nevindecabilă este în
clinaţia unora dintre noi spre a distruge, a nega, a fi 
intoleranţi şi intolerabili. Lor nici frumuseţea naturii, 
nici parfumul liliacului nu le mai schimbă comporta
mentul.

Cel care rupe braţe întregi de liliac n-o face din 
dragoste pentru frumos, ci din iubire pentru sine, pen
tru a-şi satisface propriul egoism. (V.R.)

APARIŢIE EDITORIALA IN PREMIERA.
SE AFLA SUB TIPAR LA EDITURA „PORTO — FRANCO" DIN GALAŢI 
ŞI VA FI DIFUZATA IN PRIMA PARTE A LUNII MAI 1993 LUCRAREA :

„ISTORIA APĂRĂRII CIVILE"
de colonel (r) GIIEORGHE FLOREA CREANGA — STOILEŞTI

Rezultat al unor ample 
investigaţii arhivistice în 

domeniu, în documente 
juridice de specialitate, 
în lucrări şi opere isto
rice autohtone şi străine, 
cu referiri la problematica 
protecţiei şi apărării popu
laţiei civile şi a bunuri
lor material-spirituale pe 
timp de război sau în al
te situaţii speciale, în pu
blicistica din perioada 
•interbelică, din timpul 
războiului şi după acesta, 
lucrarea se constituie în- 
tr-o monografie de apăra
re civilă complexă, în 
premieră, inedită. Se 
întinde pe 1100 pagini ti
părite, distribuite în două 
volume, însoţite de 52 
scheme grafice şi 165 fo
tografii.

Lucrarea tratează : pre
ocupări şi realizări în

gândirea militară româ
nească în legătură cu pro
tecţia, conservarea şi 
apărarea populaţiei civi
le, bunurilor materiale şi 
spirituale de valoare — 
ca elemente fundamentale 
ale continuităţii şi pro
gresului poporului ro
mân de-a lungul a peste 
două milenii, până la
Revoluţia din decembrie 
1989 inclusiv, pe timp de 
război, în situaţii de
calamităţi naturale şi 
catastrofe de mari pro
porţii şi în situaţii de
producere a unor acciden
te tehnice, chimice şi nu
cleare. învăţămintele re
zultate din participarea 
României la cele două 
mari conflagraţii mili
tare mondiale din prima 
jumătate a secolului XX, 
în legătură cu protecţia,

conservarea şi apărarea 
populaţiei civile, valori
lor material-spirituale, 
constituie premise fun
damentale ale elaborării 
principiilor şi tezelor doc
trinare în domeniu şi 
subliniază greşelile şi o- 
rorile manifestate în or
ganizarea şi funcţionarea 
protecţiei populaţiei civi
le în perioada interbelică, 
pe timpul şi după cel de-al 
doilea război mondial.

De asemenea, sunt re
liefate opţiuni pentru op
timizarea organizării şi 
funcţionării apărării ci
vile în condiţiile post- 
decembriste; mijloacele 
de purtare a războiului 
în condiţii moderne şi 
contemporane, urmările 
întrebuinţării acestora a. 
supra populaţiei civile şl 
bunurilor material-spi

rituale de valoare j mă
suri şi reguli de compor
tare, de protecţie şi su
pravieţuire a populaţiei 
civile în situaţii de răz
boi, calamităţi naturale şi 
catastrofe (cutremure de 
pământ, inundaţii de 
mari proporţii), incendii, 
accidente tehnice, chi
mice, nucleare; suferin
ţele încercate şi sacrifi
ciile umane şi materiale 
făcute de populaţia civi
lă în acţiunile militare de 
apărare a pământului 
străbun, înainte, pe tim
pul războaielor daco-ro- 
mane, în perioada mi- 
graţiunii popoarelor, în 
Evul Mediu, în războ
iul pentru neatârnare, în 
primul şi în cel de-al doi
lea război mondial, în 
situaţiile când asupra te
ritoriului ţării s-au abă
tut fenomene naturale cu 
urmări similare războ
iului clasic (cutremure 
de pământ, inundaţii de 
mari proporţii); în situa
ţii de accidente tehnice,, 
industriale, chimice, nu
cleare ; pierderile de vieţi 
omeneşti şi distrugerile

de bunuri materiale-spi- 
rituale ca urmare a în
trebuinţării aviaţiei de 
bombardament şi de vâ
nătoare, armei chimice, 
biologice, substanţelor in
cendiare de către agresor 
asupra teritoriului na
ţional, pe timpul primu
lui şi celui de-al doilea 
război mondial; pierderi
le de vieţi omeneşti din 
rândul populaţiei civile 
chemate sub drapel, în 
luptele din afara gra
niţelor, pe timpul celui 
de-al doilea război mon
dial.

Lucrarea se adresează : 
Instituţiei prezidenţiale, 
Parlamentului, Guvernu
lui, ministerelor, prefec
ţilor, primarilor de la 
municipii, oraşe şi co
mune, conducătorilor u- 
nităţiior economico-pro- 
ductive industriale, a- 
gricole, medicale, de stat 
şi particulare de învăţă
mânt superior, liceal (ci
vil şi militar), gimnazial, 
profesional şi preşcolar, 
în calitate de şefi ai a- 
părăril civile. De aseme
nea, lucrarea este utilă

cadrelor active şi de re
zervă ale armatei şi Mi
nisterului de Interne, sta
telor majore militare şi 
civile de apărare civilă 
de la judeţe, ministere, 
municipii, oraşe şi comu
ne ; unităţi economico- 
productive industriale, a- 
gricole, medicale, coope
ratiste, de învăţământ 
etc .; formaţiilor de spe
cialitate organizate în a- 
cestea, precum şi între
gii populaţii active şi fă
ră ocupaţie de peste 15 
ani.

Lucrarea se poate a- 
chiziţiona prin : Inspec
toratul General al Apă
rării Civile din Ministerul 
Apărării Naţionale, te
lefon 6332630, interior 24 
(maior Talpău Ioana) şi 
Statele majore militare 
judeţene de apărare civi
lă, al municipiului Bu
cureşti şi sectoarelor aces
tuia.

Şeful de Stat Major de 
Apărare Civilă al 

’ judeţului Hunedoara 
Colonel

DANUL MOGOŞANU
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Alcool, pod, moarte, dar...
Alertă la poliţie ! lucră 

tori ai staţiei de epurare 
din Hunedoara sesizează că 
în Jiul de Vest, în drep
tul unităţii, se află un ca
davru. Mâinile şi capul 
se află sub apă. G parte 
din haine îi sunt smulse 
de pe corp.

Se procedează la cerce
tările de rigoare. Consta
tări : mortul se numeşte 
Vasile Niţariu, pensionar 
din Iscroni. Se merge mai 
departe. Procuratura îşi 
face treaba ei.

Cine este omul ?
Fără prea multă obosea

lă, se constată că cel din 
râu suferea de viciul be
ţiei. In mod obişnuit ple
ca de acasă. Colinda crâş
mele, apoi „se odihnea** 
la diferite rubedenii — 
fiice sau nepoţi. Acasă re
venea după mai multe zi
le de „tratament". Soţia 
era obişnuită cu un aseme
nea program. Toate bune 
şi frumoase, până în 12 
aprilie a acestui an.

Dl Vasile pleacă de a- 
casă spunând că merge la 
primărie. Ia buletinul u- 
nui vecin pentru a-i ridi
ca bonul pentru butelia de 
aragaz. Dar mai împrumu
tă şi ceva lei. In realita
te însă vizitează locuri un
de se găseşte din belşug 
de băut. După-amiază a- 
junge la una dintre fiice 
din Aninoasa. Mai cere 
nişte bani. Pentru cum
părături ? Ar fi ele multe, 
dar o sticlă de vodcă Si 
pică mai mult la suflet. 
Revine Ia domiciliul fiicei. 
Era binişor stăpânit de a- 
cum de Bachus.

Spre seară, acasă se în
toarce şi ginerele. Este şo
fer. Este doar în trecere 
şi urmează să parcheze 
maşina la un garaj care 
este în drumul spre casa 
socrului. Nu sunt proble

me de nici uri fel când Ni
ţariu îl roagă să-l ducă 
până acolo, iar mai de
parte, pe jos. Se ajunge şi 
la garaj. Sticla este golită' 
pe din două. Apoi, fiecare 
spre casa lui. Drum b u n !

Numai. că drumul de în
toarcere al bătrânului tre
ce podul peste Jiul de 
Vest. Bătrân omul, beat o- 
mul. Podul este numai bă
trân. Beat, deocamdată 
n-are cum să fie. Este în
să cu multiple găuri care 
pot înghiţi pe orice om ne
atent. Chiar lângă balus
tradele de metal, găurile 
de doi metri lungime şi o 
jumătate de metru lăţime 
sunt mai mult decât un 
pericol.

Să fie clar I Cititorii noş
tri cunosc. Nu slujim decât 
adevărul. Treaba este că, 
deocamdată, victima a 
fost un om beat. Dar po
dul poate fi cauza morţii 
unor oameni mai puţin în
clinaţi spre băutură. Ce vor 
spune atunci cei care tre
buie să-l repare ?

Cert este că mortul a 
fost găsit după 0  săptămâ
nă, soţia nefăcându-şi pro
bleme. Autopsia a stabilit 
că moartea s-a datorat as
fixiei mecanice prin îneca
re accidentală, câ urmare 
a unui traumatism cranio. 
cerebral produs prin căde
re de la înălţime.

Podul l-am văzut. Deo
camdată în fotografie de 
ansamblu şi detaliat puse 
la dispoziţia noastră de 
Procuratura judeţului. Dar 
cei care răspund de sigu
ranţa lui au vreo imagine 
â acestei treceri peste o 
apă vijelioasă în această 
zonă ? Cel puţin din foto
grafie. Nu din avion ! Per 
pedes, domnilor!

VALENTIN NEAGU

I FIRMA „CREAMOD" S.R.L. DEVA j 
Angajează urgent .

|  •  10 croitorese calificate şi necalificate I

I Solicităm prezenţa persoanelor interesatei
luni, 17 mai, ora 10, în str. Vulcan, nr. 27, tele- 5 

|  Ioane : 611258, 623041. (4573) |

LICITAŢIE
CONSILIUL LOCAL AJL COMUNEI 

PEŞTIŞU MIC, JUDEŢUL HUNEDOARA
Organizează, în condiţiile articolelor 10— 

15 din Legea nr. 50/1991, o licitaţie publică în 
vederea concesionării unor terenuri din cadrul 
zonei de agrement Valea Nandrului, pentru rea
lizarea unor case de vacanţă şi a unui motel- 
restaurant conform documentaţiei de urbanism 
aprobată potrivit legii, după cum urmează:

•  26 case de vacanţă pe parcele de până 
la 250 mp fiecare, amplasate pe un teren si
tuat pe malul stâng al pârâului Valea Petacului.

— Taxa anuală minimă de concesionare 
este de 100 lei/mp.

•  motel-restaurant pe un teren în supra
faţă de 1225 mp

— Taxa anuală minimă de concesionare 
este de 300 lei/mp.

Informaţii suplimentare şi consultarea plan
şelor de detaliu se pot obţine zilnic, între orele 
i l —14, de la sediul Consiliului local al comu
nei Peştişu Mic.

Documentele licitaţiei şi instrucţiunile pen
tru ofertanţi se pot ridica contra cost de la se
diul consiliului local al comunei Peştişu Mic.

Taxa de participare la licitaţie este de 2000 
Iei şi se achită la casieria Consiliului local Peş
tişu Mic.

Garanţia de participare la licitaţie va fi de 
5000 lei pentru o parcelă de casă de vacanţă şi 
de 18 000 Iei pentru motel-restaurant.

Ofertele se depun până la data de 4 iunie 
1993, ora 15, la sediul Consiliului tocai al co
munei Peştişu Mic.

Licitaţia va avea loc în ziua de 8 iunie 
1993, ora 9, la sediul Consiliului local al co
munei Peştişu Mic. (345)

ASIGURAREA DE VIAŢA —
O MĂSURA DE PREVEDERE

P.I. din Vulcan, în luna februarie 1993 a 
încheiat Ia ASIROM S.A. o asigurare pe viaţă 
şi suplimentară de accidente, tarif I a, la suma 
de 50 000 lei, punându-şi sub protecţie atât 
persoana cât şi familia.

La numai 2 luni de la încheierea asigurării, 
mergând pe stradă, a fost accidentat mortal 
de un autoturism care circula neregulamentar.

In baza asigurării încheiate, familia a fost 
despăgubită de ASIROM cu suma de 300 000 
lei, în schimbul a numai 2100 lei, cât a plătit 
asiguratul.
- CETĂŢENI, nu uitaţi!, o asigurare de 
viaţă încheiată la ASIROM vă va fi utilă ori
când. (348)
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prono CONCURSUL DIN 

16 MAI
1. ATALANTA (9) 30 12 7 11 35—39 31 (+1)

— FIORENTINA (13) 30 7 12 11 43—49 26 (—4)
Gazdele nu mai au resursele necesare „prinderii" 

Cupei U.E.F.A.
Pronostic: 1, X

2. FOGGIA (12) 30 9 10 11 34—47 28 (—2)
— SAMPDORIA (6) 30 12 10 8 46—41 34 (+2)
Ultimele întâlniri directe s-au încheiat toate (trei)

la egalitate. Poate şi duminică va fi un scor egal. 
Pronostic : X

3. GENOA (14) 30 6 14 10 35—50 26 (— 2)
— INTER (2) >  30 16 10 4 54—32 42 (+12) 
Este un meci în care nici una din combatante

(cu toate că obiectivele lor sunt diferite) nu-şi per
mite vreun eşec.

Pronostic : X

4. LAZIO (5) 30 11 12 7 55—42 34 (+  4)
— ANCONA (17) 30 5 7 18 34—61 17 (—13)
Lazio este favorită certă.
Pronostic : 1

5. MILAN (1) 30 18 10 2 61—28 46 '(+16)
- — ROMA (11) 30 8 13 9 37—34 29 (— 1)

Afilari ar putea face duminică pasul decisiv pen
tru titlu.

Pronostic : 1

6. PESCARA (18) 30 4 5 21 36—65 13 (—17)
— NAPOLI (10) 30 10 10 10 44—41 30 ( 0)
După egalul de la Genoa — cu Samp. — gazdele

se gândesc la o victorie de prestigiu.
Pronostic : 1, X, 2

7. TORINO (7) 30 9 15 6 36—28 33 (+3)
— CAGLIARI (8) 30 12 7 11 34—31 31 (+1)
Meci extrem de echilibrat, cu un uşor avantaj de

partea gazdelor.
Pronostic : 1, X

8. UDINESE (15) 30 9 7 14 35—43 25 (—6)
— BRESGIA (16) 30 7 10 13 28—40 24 (—6)
Meciul nul nu ajută nici una din combatante. 
Pronostic : 1, 2

9. CESENA (9) 33 11 12 10 33—27 34 (+  2)
— REGGIANA (1) 33 18 13 2 38—12 49 (+15)
Raportul de forţe converge spre un meci .egal. 
Pronostic : X

10. GOSENZA (6) 33 13 13 7 31—20 39 (+7)
— ASCOLI (3) 33 15 11 7 49—29 41 (+7)
Victoria celor de la Gremonese (din etapa trecu

tă) la Cosenza i-a îndepărtat pe aceştia din urmă de 
mult dorita promovare.

Pronostic : X

11. F. ANDRIA (16) 33 4 17 12 19—31 25 (—7)
— VENEZIA (11) 33 11 11 11 36—31 33 (—1)
Andria are (poate) ultima şansă de a evita retro- 5

gradarea.
Pronostic : 1, X

12. MONZA (14) 33 6 18 9 22—27
— PIACENZA (5) 33 14 12 7 38—25

Oaspeţii încep partida cu gânduri m ari.' 
Pronostic : X, 2
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13. PISA (10) 33 11 12 10 20—20 34
— LECCE (4) 33 13 15 5 38—33 41
Pisa ar putea încurca „socotelile de acasă" 

celor din Lecce.
Pronostic : 1, X

( - 2)
(+ 6)

(+2)
(+7)

ale

DIRECŢIA GENŞRĂLA Â FINANŢELOR j 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI 
. FINANCIAR DE STAŢ . . J

cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 30 
Anunţă scoaterea la licitaţie publică a ur-| 

mătoarelor bunuri de folosinţă îndelungată, înj 
conformitate cu H.G. 662/91: I

9  radiocasetofoane, radiouri portative, or-j 
gă electronică, aparate foto amatori, drujbă e-j 
Icctrică şi pe benzină, casetofoane Mayak, boxe, 
televizoare color, jocuri electronice.

Licitaţia va avea loc în data de 24 mai 1993, 
ora 11, la sediul D.G.F.P.C.F.S. Taxa de parii- < 
cipare, 500 lei. (347) |

S.C. CHIMICA S.A. ORĂŞTIE 
str. Codrului, nr. 24

Vinde prin licitaţie următoarele :
•  maşini unelte
•  componente din instalaţia de degresare, 

lăcuire
•maşină de spumat
•  utilaje de transport
•  diverse utilaje
Lista acestora se va putea consulta la se

diul societăţii — biroul investiţii, telefoane 
641250, 641252, 641670/256.

Licitaţia va avea loc în data de 2.06.1993 
şi în fiecare miercuri până la lichidarea stocu
lui la sediul societăţii.

S.C. CHIMICA S.A. ORĂŞTIE 
str. Codrului, nr. 24

Prin atelierele mecanice poate executa pen-* 
tru dvs.:

•  construcţii metalice
•  prelucrări mecanice
•  piese de schimb pentru utilaje mecani-j 

ce şi de uz casnic.
De asemenea, în cadrul atelierului de tâm- 

plărie se pot executa elemente de tâmplărie 
din lemn cu materialul adus de client sau cu 
materialul pus la dispoziţie de societate. (350)

A N U N Ţ
In conformitate cu Dispoziţia nr. 215/1993 ! 

emisă de primarul Municipiului Hunedoara, a-j 
vându-se în vedere numărul mare al unităţilor 
cu profil de alimentaţie publică cu desfacere de 
băuturi alcoolice, cu implicaţii directe asupra J 
cetăţenilor, se sistează autorizarea acestor uni-j 
taţi, în baza Legii nr. 3/1972 art. 44, lit. „c" , <

încălcarea Dispoziţiei nr. 215/1993 devine | 
contravenţie Ia Legea nr. 12/1990 din M.O. j 
133/1991 art- I, lit. „a" şi se sancţionează în j 
consecinţă. j
__________ _______________________ (342) j

DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI !
SOCIALE HUNEDOARA — DEVA j

Scoate la concurs, pentru datele de 25 şi 26 05,, 
1993, următoarele posturi: j

Pensii de stat. j
•  1 post şef serviciu, studii superioare economice i 

sau juridice şi o vechime în specialitate de 10 a n i; I
•  1 post şef birou stabiliri pensii, cu studii su- j

perioare economice, juridice sau studii medii şi o | 
vechime în specialitate de 8 ani ; '

•  3 posturi de inspector (referent) cu studii su -| 
perioare economice, juridice sau studii medii şi o] 
vechime în specialitate de 3 şi respectiv 5 ani. .

Legislaţia muncii şi Camera de muncă. I
•  1 post şef serviciu cu studii superioare juridice! 

şi o vechime în specialitate de 10 a n i;
•  2 posturi de inspector de specialitate cu stu- j

dii superioare juridice şi o vechime în specialitate j 
de 5 ani ; .

Corp control şomaj.
•  2 posturi de inspectori de specialitate sau in-J 

spectori cu studii superioare economice, juridice sau 
studii medii. Pentru unul din posturi candidatul să I 
îndeplinească condiţiile de studii şi să aibă dornici-! 
liul in Valea Jiului.

Corp control asigurări sociale. '
•  1 post şef birou cu studii economice superioa- I 

re şi o vechime în specialitate de 8 a n i;
•  1 post inspector de specialitate sau inspector cu 1 

studii superioare economice, juridice sau studii me- j 
dii, cu domiciliul in Valea Jiului.

Relaţii suplimentare la telefoanele 615521 sau I 
611031. ' (351)!

DEVA A j 
CHIŞCĂDAGA

f !
!

u i
*>-.■ *

I

SOCIETATEA „OLIMP*
SINDICATULUI „UNIREA**

DEVA |
Angajează 5 vânzătoare pentru comerţ am -! 

bulant, cu perspective de lucru pe litoral în | 
sezonul estival. Salarizarea în funcţie de vân-j 
zare .Informaţii la domnul Rusu Ioan, telefoa-1 
ne: 613140, 613141, 613142. interior 136, până! 
la ora 11. (4580)1
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VÂNZĂRI

•  Vând Ford Sierra Die
sel (1985) Şi dubă Renault 
Trafic izoterm <1987), În
matriculate. Tel. 717330, 
după ora 21. (6124)

•  Vând televizor color
Funai nou, telecomandă.
Del. «23934. (6141)

•  Vând Skoda 110 S şi
Trabant 601 neînmatricu
lat, preţuri convenabile.
Deva. tel. 621585. (6148)

•  Vând convenabil Dacia
1310. Deva, str. Dragoş 
Vodă, nr. 18. (6167)

•  Vând video Panaso
nic în garanţie. Telefon 
716392. (6182)

•  Vând Renault 9, ex
celent, gri metalizat, fa
bricat 1982, piese *motor
D. 1400. Tel. 621098, asi
gur piese schimb. (6166)

•  Vând livadă de pomi,
82 ari, in satul Jele dinţi- 
Mârtineşti. (6159)

•  Vând set motor com
plet pentru Raba. Telefon 
624997. (6152)

•  Prin Magazinul din Da-

S fosta cofetărie „Cri- 
vindem combine fri

gorifice la preţuri avan
tajoase, cu asigurarea pie
selor de schimb în perioa
da de garanţie. (6105) 

•  Vând set motor com
plet pentru Raba. Telefon 
624997. (6152)

•  Vând casă, dependinţe, 
grădină, sat Sânpetru, com. 
Sâniămăria Orlea. Telefon 
7W475L (6171)

•  Vând poker electro
nic Jolly Cards. Telefon
m m .  <6i9o)

•  Vând Trabant 601 nou,
preţ..convenabil. Telefon
623109, zilnic după ora 16.

(6187)
•  Vând armă vânătoare 

u  ie  Bock, stare perfectă. 
«eL ©92/151647. (6188)

#  Vând frigider Arctic 
440 4. Tel. 671680, după o- 
ra 26. (6174)

•  Vând apartament 2 
catnere, str. Dorobanţi, bl. 
86, sc. B, ap. 22. (6175)

•  Vând casă şi pământ, 
sat Fizeş, com. Băiţa. Re
laţii Deva, Al. Viitorului, 
t*L 0-4. sc. 4, et. 4, ap. 29.

(6185)
•  Vând videoplayer Fu- 

nai, cu telecomandă, sigi
la». Tel. 730640. (6209)

•  Vând patru capre cu 
lapte. Cârjiţi, nr. 82. (6179) 

•  Vâr.d Audi 80, stare 
perfectă, neînmatriculat, şi 
. videorecorder Goldstar. 
DeL «22466. (6178)

•  Vând convenabil Aro 
243, stare excepţională. Tel. 
730779. (6189)

•  Vând urgent Dacia 
4310. Deva, tel. 627480, 16 
*-21. (6155)

•  Vând xerox Canon, 
hou. Deva, tel. 626660.

(6157)

•  Vând instalaţie sate
lit rcceiver, telecomandă. 
Tel. 615854. (6106)

•  Cumpăr parchet din 
stejar. Tel. 642744, 647225.

(6191)
•  Vindem răsaduri ro

şii, ardei, vinete, repicate 
In cuburi. Simeria, str. 
Progresului. 58. Tei. 661188.

(6192)
•  Vând una pereche boi, 

4 ani, satul Coaja, nr. 23, 
familia Crişan Sabin.

(6196)
•  Vând familii albine cu 

şi fără lăzi. Deva telefon 
613956, orele 14—20. (6194)

•  Vând Dacia Lăstun, 
cu îmbunătăţiri şi piese 
de rezervă. Brad, telefon 
650724, 651307.

•  Vând OpelKadett Hu
nedoara, bdul Tralan, bl. 
16, sc. D, ap. 32, preţ con
venabil. (6195)

•  SC TM 1 COM SRL
Deva (Magazinul Tinere
tului) vinde avantajos cor
turi Cerna 2 — 8533 lei, 
Cema 3 — 11277 iei, Cer
na 4 — 12672. (6158)

•  Vând hidrofor 85 1,
cazan de baie cU focar şi 
maşină de spălat Alba 
Lux 8, nefolosite, sigila
te. Tel. 618766. (6202)

•  Colecţionar german,
cumpăr pe valută păpuşi 
cu cap porţelan şi din ce
luloid, jucării din tablă 
germane, podoabe de pom, 
mobilier şi veselă pentru 
păpuşi, decoraţii germane 
şi austriece. Telefon 092/ 
436734. (6160)

•  Societate comercială
vinde < fermă în Hărâu, u- 
tilaje şi mobilier comer
cial. Informaţii telefon 
611824. (6206)

•  Vând două garsonie
re confort I, zonă centrală, 
fn spatele cantinei Hune
doara, posibilităţi spaţiu 
comercial, Dacia 1310, an 
1983 — 40 000 km, stare 
foarte bună şi Renault 5 
an 1979 — 65 000 km. Tel. 
711003, 620796, str. Car- 
paţi, bl. C. 1, ap. 37.

(6207)
•  Vând Peugeot 305 

GDU break albastru, mo
tor Diesel 1905 cmc, con
sum 5,1 1 la sută, fabrica
ţie noiembrie 1984, cu câr
lig remorcă, 6000 DM, re
morcă auto 5 tone acope
rită, 600 000 lei. Tel. 722848.

(6210)
•  Vând apartament De

va, Micro 15, et. 4. Infor
maţii chioşc Pepino, auto
gara. (6213)

•  Vând Honda Quintet, 
neînmatriculabilâ, cu mo
tor în stare foarte bună, 
900 DM. Deva, Al. Roma
nilor, bl. 21, ap. 35. (6214)

•  Vând televizor color
Telecolor 5602 şi instalaţie 
recepţie satelit. Tel. 619527 
şi 614151. (6215)

•  Vând Volvo 340 Die
sel, 1985, impecabil. Tel. 
626368. (6218)

•  Vând casă Hunedoara. 
Informaţii tel. 713790.

(5415)

•  Vând apartament -pro. 
prietate 2 camere. Micro 
4. Hunedoara, tel. 713055, 
între orele 8—10, 19—21.

(5457)
•  Vând apartament 2

camere proprietate perso
nală Hunedoara. Informa
ţii teL 717666. (5360)

•  Vând apartament 2 
camere şi garaj. Informaţii 
Hunedoara, tel. 715588.,

(5381)
•  Vând videorecorder 

marca Telefunken, stereo, 
preţ convenabil. Tel. 720220.

(5362)
•  Vând apartament 3

camere. Deva, Micro 15, 
plata în valută. Telefon 
714638. (5363)

•  Vând apartament 3
camere, etaj I, Hunedoara, 
Mureşului, 6, bl. C-42, ap. 
27. (5364)

•  Bratu & Tabacu 
SNC oferă TV color 
Goldstar. Deva, strada 
Victoriei nr. 4, telefon 

^ 6 1 9 3 1 0 . ^ ^ ^ ^(4706)-^

•  Vând Renault Fuego, 
alb, înmatriculat. Deva,
telefon 616945. (4709)

OFERTE SERVICII

•  SO COMTOUR 
LOWE SRL, eu se
diul tn Sântuhalm, nr. 
I, angajează tn condi
ţii avantajoase bucă
tari şi cofetari-pati- 
seri, Reiaţi! zilnic. Ia 
tel. 621077 sau 62U13.

(6091)

•  POPASUL TU
RISTIC SC „ATESTI- 
CARET“ SRL ILIA 
angajează ospătare, 
barmani bucătari, gaz. 
nic de noapte fi de ti, 
salarii negociabile. în 
tâlnirea cu patronul 
firmei vineri-sâmbătă 
(14—15 mai), orele 
15—17. (6165)

•  FC TUTUS TRANS
PORT SRL Deva, strada 
Kogălniceanu 10. angajea
ză şoferi- profesionişti cu 
experienţă în traficul in
ternaţional. Informaţii te
lefon 619387, între orele 
9—17. (6220)

•  Caut 2 neealificaţi 
pentru lucrări acasă (în 
spate la Abator Deva, poar. 
ta 2), azi, ora 8—10. (4707)

•  INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ru ta : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în 19, 22, 26, 29 
mai şi pe ruta Deva — 
Frankfurt — Siegen — 
Dortmund, în 19—26 mai. 
înscrieri Ia 0956/18882, o- 
rele 16—21. (6184)

•  SC SACRI SNC efec
tuează transport marfă pâ
nă la 1000 kg, cu un tarif

de 100 lei/km. Informaţii 
la tel. 611801 sau 61Î353.

(6156)
•  Societate comercială 

PC Graf SRL angajează 
doi tipografi pentru ofset. 
Informaţii Deva, bdul De- 
cebaL bl. C, tel. 095/624559.

(6180)
•  Firmă particulară an

gajează pentru depozit en  
gros vânzătoare şi maga
zioner. Condiţii — liceu 
comercial sau contabilitate. 
Informaţii tel. 616366, la 
tre orele 19—22. (6176)

•  EUROFRIENDS ’90
Organizează excursie tn 
Ungaria, perioada 19—23 
mai 1993, preţ 10 000 lei. 
Informaţii tel. 718788, du
pă ora 17. (5455)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Scliimb apartament 4
camere cu apartament 
două camere, exclus Mi
cro 15 Deva, Liliacului, 
bl. 22, ap. 37. (6173)

•  Schimb (vând) apar
tament 3 camere, parter, 
Ultracentral (lângă magazi
nul Eva), cu posibilităţi de 
spaţiu comercial, cu apar
tament 2 camere plus di
ferenţă. Deva, bdul 22 De
cembrie, bl. 20, sc. E, ap. 
54. (4581)

•  Schimb apartament con- ' 
fort sporit Deva cu apar
tament OM Hunedoara. Tel. 
625385 orele 8—15. (6150)

•  Schimb apartament 3
camere- proprietate Hune
doara cu similar Craiova. 
Tel. 711476. (5367)

•  Schimb apartament 3-
camere, str. Bălcescu, cu 
2 camere centru. Telefon 
625321. (6198)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu, eliberată de Ma- 
con SA Deva, pe numele 
Alexandru Aneta. Se de
clară nulă. (5358)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere 
mama, ^ ra , cumnatul 
şi nepoţii anunţă îm
plinirea unui an de la 
decesul fulgerător al 
celui care a fost 

GHEORGHE 
RUDACI

________ (5440)

DECESE

•  Familia îndurera
tă anunţă încetarea din 
viaţă a celui care â 
fost

SUC1U DUMITRU
în vârstă de 67 ani. 
Corpul neînsufleţit se 
află depus la Casa 
mortuară. înmormân
tarea va avea loc vi
neri, 14 mai 1993, ora 
14, la cimitirul din str. 
Bejan. îi vom păstra o 
veşnică amintire. 

_______________ (6199)
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R.A. ACTIVITATEA
Cu sediul în  Orăştie, str. Victoriei, nr. 19, 
Vinde la licitaţie publică urm ătoarele m ij

loace fixe :
•  Excavator hidraulic
•  încărcător frontal A 1800
•  Electrocompresor
•  El-ctropompă.
Licitaţia va avea Ioc în data de 28. 05. 

1993, ora 10, Ia sediul unităţii. (344)

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICÂ 
ALBA IULIA

Angajează pietrari cu posibilităţi de navetă. 
Inform aţii Ia şantierul de restaurare, str. 

Mihai Viteazu, nr. 21, Alba Iulia.

S.C. „AGROMICIA“ S.A. MINTIA 
(fost I.A.S.)

Organizează licitaţie publică în data de 16 
mai a.c., ora 10, la Ferma Lăpuşnic, pentru  vân
zarea unei clădiri — maSazie din cărămidă, a- 
coperită cu ţiglă, în  vederea recuperării m ate
rialelor din demolare. Inform aţii suplim entare 
Ia telefoanele : 615999 sau 633252. (355)

S.C. UNIVERSAL IMPORT-EXPORT — S.R.L. 
DEVA

Vinde prin magazinul „Mini — Markct — Store" 
situat Ia parterul bl. M 10, cartier Dacia:

#  Combine frigorifice import — 227 500 tei/buc., 
eu 6 luni garanţie şi servicii post-garanţie — la ce
rere se asigură transport şi montaj.

^  Mărfuri en-gros şi amănunt la cele mai ac
ceptabile preturi. (4572)

UNIVERSITATEA DE VEST 
„VASILE GOLDIŞ" ABAD 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU 
ANUL UNIVERSITAR 1993 — 1994

•  Facultatea do Drept: 290 locuri 4 ani 
Specializări:
— Drept
— Ziaristică

•  Facultatea de Markcting-Management 
Informatică-Comerţ-Internaţional:

120 locuri 5 ani
Specializări:
— Marketing — Comerţ Internaţional
— Management-Informatică

•  Facultatea de Medicină Generală:
80 locuri 6 ani

■9 Facultatea de Stomatologie:
80 locuri 6 ani

•  Colegiul de Tehnică Dentară:
80 locuri 3 ani

•  Facultatea de Farmacie :
60 locuri 5 ani

Specializări:
— Farmacie
— Marketing farmaceutic
— Cosmctologie

•  Facultatea de Educaţie Fizică :
60 locuri 4 ani

Specializări:
— Educaţie Fizică
— Cultură Fizică Recuperatorie — Ki- 1

netoterapie V
— Management şi impresariat sportiv 

Proba practică eliminatorie se susţine cu
5 zile inainte de admitere.

Forma de admitere: teste de aptitudini şi 
specialitate, ce se pot procura de la Rectorat, 
Bdul Revoluţiei, nr. 81.

Informaţii Ia telefon : 0966/18093.
Data admiterii: 8 iulie 1993.
Înscrierea din 15 iunie, în sala din bdul 

Revoluţiei, nr. 78.
Universitatea asigură contra cost cazare şi 

masă.
De asemenea, Universitatea dispune d e :
— Spaţii proprii de învăţământ
— Centru de calcul dotat cu 40 de calcu

latoare la nivelul tehnicii mondiale
— Laboratoare de specialitate
— Laborator de explorări funcţionale
— Săli de disecţie 
—- Săli de sport 
—- Biblioteci
— Clinică Universitară
în fiecare duminică de la ora 10,30, Ia se

diul Facultăţii de Drept, an 2, din bdul Revo
luţiei, nr. 78 (deasupra Restaurantului „Bule
vard"), se organizează cursori de pregătire 
GRATUITĂ cu candidaţii pentru concursul de 
admitere. (352)

S.C. ROBES SJV. BAIA MARE 
str. V. Lucaciu, 162,

tel. 099/417229, fax 099/413853, telex 33219 R.
Proiectează, execută şi livrează următoare

le utilaje :
•  mori complete pentru grâu şi porumb 

cu capacitate între 5—40 t/24 h
•  linii tehnologice pentru obţinerea uleiu

rilor vegetale din seminţe oleaginoase
•  gatere verticale uşoare 0 500 — 0 800

mm
•  ferăstrău circular pendular
•  maşini de raşchetat
•  batoze de mică capacitate pentru gospo

dării individuale
•  utilaje pentru fabrici de cărămizi de mi

că şi medie capacitate
•  presă ţărănească pentru cărămizi
•  electrocilindri
•  roboţi industriali
9 utilaje pentru epurarea apelor t
•  transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi, e- 
licoidale)
•  SDV-uri
’•  pompe cu membrană pentru industria ( 

de ceramică fină I
•  malaxor — presă pentru paste făinoase j

4—20 kg/h. (349) l
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